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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1995 

(Γενική Συνέλευση ΕΑΕ, 30 Μαρτίου 1996)

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕ Νίκος Παντελάκης ανακοίνωσε στη 

Γενική Συνέλευση τον απολογισμό της Εταιρείας, ο οποίος 

είναι ο εξής:

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Πέρσι, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων του, προχώρησε στην κατάρτιση ενός 

διετούς προγράμματος δράσης της Ελληνικής Αρχειακής 

Εταιρείας. Κεντρικός άξονας του προγράμματος ήταν π 

προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών, 

με την οργάνωση κάθε είδους επιμορφωτικών εκδηλώσεων 

(ημερίδων, σεμιναρίων) και με την αναβάθμιση του 

εκδοτικού προγράμματος (έκδοση εγχειριδίων, 

θεωρητικού περιοδικού κλπ). Σήμερα στα μισά της διετίας, 

καλούμαστε να διαπιστώσουμε τι μπορέσαμε να 

πραγματοποιήσουμε μέχρι σήμερα και τι απομένει να 

ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Οπως είναι γνωστό, η δυνατότητα εκτέλεσης των 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της ΕΑΕ εξαρτάται 

τόσο από τις διαθεσιμότητες των μελών της Εταιρείας να 

προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθεια τους, όσο και από 

την οικονομική της δυνατότητα, που είναι συνάρτηση της 

οικονομικής ενίσχυσης που θα δεχθεί Στον τομέα της 

χρηματοδότησης, αν και μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, 

πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες του ΔΣ απέδωσαν 

ικανοποιητικά, αφού η Εταιρεία ενισχύθηκε οικονομικά 

φέτος τόσο από την Εθνική Τράπεζα όσο και από την 

Εμπορική κάτι που δεν είχε κατορθώσει σε αυτό το βαθμό 

τα περασμένα χρόνια Η ενίσχυση αυτή θα μας επιτρέψει 

να προχωρήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς στην 

υλοποίηση του φιλόδοξου εκδοτικού μας προγράμματος.

Από την τελευταία Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε συνολικά 15 φορές. Δύο 

από τις φετινές συνεδριάσεις του ΔΣ. πραγματοποιήθηκαν 

εκτός Αθηνών, η μία στη Θεσσαλονίκη και η άλλη στο 

Ναύπλιο. Οι συνεδριάσεις αυτές του ΔΣ πραγματοποιή

θηκαν πριν από τις συναντήσεις εργασίας του ΔΣ με τα 

μέλη της ΕΑΕ που εργάζονται στις αντίστοιχες περιφέρειες 

της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Τις συναντήσεις 

αυτές οργάνω σε ο συντον ιστής της Επιτροπής 

Περιφερειακής Οργάνωσης και μέλος του ΔΣ Ν Μπαμίδης. 

Το Δ.Σ σχεδιάζει να επισκεφθεί το επόμενο χρονικό

διάστημα την Κέρκυρα, ώστε να έρθει σε επαφή με τα 

μέλη της που βρίσκονται στα Ιόνια Νησιά και στη Δυτική 

Ελλάδα Το ΔΣ θα επιδιώξει να συναντήσει, με την ευκαιρία 

της παρουσίας του στην Κέρκυρα, και τους υπεύθυνους 

φορείς της Σχολή ς Α ρ χε ιο νομ ία ς  του Ιονίου 

Πανεπιστημίου για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για 

τους στόχους και την οργάνωση της Σχολής και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει

Σε ό,τι αφορά τα μέλη μας, φέτος η ΕΑΕ απέκτησε 

24 νέα μέλη των οποίων την εγγραφή στην Εταιρεία πρέπει 

σήμερα να επικυρώσει η Γενική Συνέλευση Ταυτόχρονα, 

σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Γενικής 

Συνέλευσης, συνεδρίασε η Επιτροπή εκκαθάρισης μητρώου 

μελών. Αφού διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το καταστατικό 

έχει ελάχιστες δυνατότητες παρέμβασης σε σχέση με τα 

μέλη που δεν τακτοποιούν τις οφειλές τους, αποφάσισε 

να προχωρήσει στην αποστολή επιστολής η οποία 

συνοδευόταν από δήλωση αποχώρησης. Μέχρι σήμερα 

έχουμε λάβει 5 δηλώσεις αποχώρησης. Ετσι ενώ η ΕΑΕ το 

1994 αριθμούσε 230 μέλη, σήμερα αριθμεί 248 συνολικά 

μέλη.1

Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα της στέγης, το ΔΣ 

αποφάσισε να μεταφέρει τα λίγα αλλά πολύτιμα βιβλία 

της βιβλιοθήκης της ΕΑΕ στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ, 

από όπου τα μέλη της, τις ώρες που λειτουργεί το 

αναγνωστήριο του Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ, μπορούν να 

εξυπηρετηθούν.

Εκδοτικό πρόγραμμα

Στον προγραμματισμό του το ΔΣ είχε θέσει ως στόχους 

του εκδοτικού προγράμματος:

I  Τη συνέχιση της έκδοσης των Αρχειακών Νέων ως 

ενημερωτικού έντυπου δσέλιδου ή Ιόσέλιδου με αυξημένη 

περιοδικότητα ανά τρίμηνο και σε μέγεθος Α4. Όπως 

γνωρίζετε από τα Αρχειακά Νέα που έχετε λάβει μέσα 

στο 1995, η συντακτική επιτροπή προχώρησε στην 

υλοποίηση της απόφασης αυτής με τη διαφορά ότι δεν

1 Το 1995 έγιν.ιν μέλη μας οι παρακάτω συνάδελφοι 

Ι.Τσέλαλη Γιώτα, 2.Ρηγίνος Μιχάλης. 3.Ανδριώτης Νίκος. 
4.Τζαγκαράκης Γιώργος, 5.ΜωραΙτης Βασίλης. ό.Δρακάκης 
Μανώλης, 7.Αρσένη Κυριακή, δ.Κουρεμένος Σταύρος, 
9.Μονοκρούσος Λευτέρπς. ΙΟ.Μήτρας Μιχάλης, ΤΙΚραβαρΙτη Ελλά 
12.Βρανούση Ερα, 13.Μανιώτη Γεωργία, Μ.Κιοσές Στέλιος, 
15.ΛυκουρΙνος Κυριάκος, Ιό.Αμπεριάδου Σοφία 17.Καραμπατάκη 
Κωνσταντίνα. Ιβ.Τσαρούχας Γιάννης, 19.Παράσχου Αννα, 

20.Σουλιώτη Φωτεινή. 21.Παππού Χριστίνα. 22.Χατζηπαπά 
Θεοπίστη. 23,ΑναστασΙου Φλώρα 24.Μπάγιας Ανδρέας
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κατόρθωσε να αυξήσει την περιοδικότητα . Έτσι στην 

πράξη αποκτήσαμε ένα εξαμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο 

24 περίπου σελίδων.

2 Την έκδοση ενός θεωρητικού εντύπου με τον τίτλο 

ΟΑρχαονόμος, το οποίο θα εκδίδεται μια φορά το χρόνο 

και θα περιλαμβάνει άρθρα επιστημονικού αρχειονομικού 

περιεχομένου. Μια πρώτη σύντομη παρουσίαση των 

προβληματισμών του ΔΣ για τη μορφή του εντύπου 

υπάρχει στα τελευταία Αρχειακά Νέα. Είχαμε θέση σαν 

στόχο το πρώτο τεύχος του Αρχειονόμου  να έχει 

κυκλοφορήσει μέχρι τη σημερινή Γενική Συνέλευση πράγμα 

που δεν κατορθώσαμε

3. Την ολοκλήρωση των προσπαθειών για την έκδοση 

του εγχειριδίου Αρχειονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση 

παρέμενε η εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. 

Ήδη σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

αναγγείλουμε ότι μετά την οικονομική ενίσχυση της 

Εμπορικής Τράπεζας προχωρήσαμε στην καταβολή των 

εκδοτικών δικαιωμάτων και αναθέσαμε τη μετάφραση, η 

οποία προβλέπεται ότι θα είναι έτοιμη σε ένα εξάμηνο.

4. Τέλος προχωρήσαμε στην έκδοση του Διεθνούς 

Πρότυπου Αρχειακής Περιγραφής που δεν ήτανε μέσα 

στις προγραμματισμένες εκδόσεις και το οποίο έχετε ήδη 

όλοι λάβει

Ελπίζουμε ότι τον  επόμενο  χρόνο, εφόσον 

εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους, ταυτόχρονα με το 

εγχειρίδιο να μπορέσουμε να εκδόσουμε και το Λεξικό 

αρχειονομικών όρων. Στους στόχους που έθεσε το ΔΣ 

περιλαμβάνονται πάντα η επανέκδοση του Οδηγού 

Ιδιωτικών Αρχείων, η έκδοση των Πρακτικώ ν της 

Πρέβεζας, η έκδοση επιλεγμένης ελληνικής και ξένης 

βιβλιογραφίας. Η πιθανότητα υλοποίησης του συνόλου του 

εκδοτικού προγράμματος εξαρτάται φυσικά από τις 

οικονομικές μας δυνατότητες.

Επιμορφωτικές δραστηριότητες 

I  Ημερίδα

Η φετινή μας Γενική Συνέλευση συνδυάστηκε όπως και 

πέρσι με τη διοργάνωση Ημερίδας. Πέρσι, όπως ίσως 

θυμόσαστε, ο κ. Φ. Ηλιού και οι συνάδελφοι Ν. Καραπιδάκης 

και Ν. Μπαμίδης μας είχαν παρουσιάσει τα αποτελέσματα 

των εργασιών της Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων 

της Θεσσαλονίκης. Για την πληρέστερη ενημέρωση των 

μελών της Εταιρείας για τις εργασίες της Στρογγυλής 

Τράπεζας διανεμήθηκαν στα αγγλικά και στα γαλλικά τα 

κείμενα που είχαν κατατεθεί στη Συνάντηση.

Θεωρήσαμε σκόπιμο να αφιερώσουμε τη φετινή 

διημερίδα σε τρία διαφορετικά θέματα Ετσι παρουσιάσθηκε 

αρχικά από τους συναδέλφους Χριστίνα Βάρδα και Νίκο 

Καραπιδάκη η νέα έκδοση της Ελληνικής Αρχειακής 

Εταιρείας με θέμα: “Δ ιεθ νές  Πρότυπο Α ρ χειακής  

Περιγραφής (Γενικό/  καθώς θεωρήθηκε ότι το κείμενο 

αυτό χρειαζόταν επεξηγήσεις. Επίσης θεωρήθηκε σκόπιμο 

να δοθεί έμφαση στις πρώτες βοήθειες που μπορεί να 

προσφέρει ο αρχειονόμος για τη συντήρηση του 

αρχειακού υλικού, αφού γενικά οι συνθήκες φύλαξης των 

αρχείων στη χώρα μας απέχουν πολύ από το να είναι 

ιδανικές. Για το θέμα αυτό μίλησε η κα Ιωάννα 

Κωνσταντίνου. Τέλος οι Α. Κράους και Θ. Καλαφάτης, από 

το ερευνητικό πρόγραμμα για τα ΙΟ Ο χρονα  των 

Ολυμπιακών Αγώνων, μας παρουσίασαν το πρόγραμμα 

και τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ενεργειών της 

Επιτροπής του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες στην 

ημερίδα ξεναγήθηκαν επίσης στην έκθεση του Ζαππείου.

2. Αρχειονομικό ταξίδι

Μεγάλη επιτυχία στο τομέα των επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων σημείωσε το ταξίδι που οργανώσαμε 

στην κεντρική και νότια Ιταλία με την επίσκεψή μας στα 

ιταλικά κρατικά αρχεία, στα αρχεία του Βατικανού, της 

Banco d’ltalia και της Grotaferratta. Το ταξίδι αυτό 

πραγματοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη και γενναιόδωρη 

βοήθεια που μας προσέφεραν οι Ιταλοί συνάδελφοι Isabella 

Orefice και Ferrucio Feruzzi οι οποίοι μας υποδέχθηκαν 

και μας εξασφάλισαν τις άδειες για την επίσκεψη των 

διαφόρων αρχείων.

Βασικός στόχος για την επόμενη περίοδο είναι η 

διοργάνωση της συμμετοχής μας στο Διεθνές Συνέδριο 

των Αρχείων που θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο τον 

Σεπτέμβριο του 1996. Η Εταιρεία μάλιστα φρόντισε να 

συντονίσει τις προσπάθειες για την αποστολή ελληνικών 

εκδόσεων που αφορούν τα αρχεία για τη διεθνή έκθεση 

που θα υπάρχει στο Πεκίνο και ήδη οι ελληνικές εκδόσεις 

βρίσκονται στα χέρια της οργανωτικής επιτροπής του 

συνεδρίου που έχει την ευθύνη της έκθεσης.

3. Σεμινάρια

Δυστυχώς δεν καταφέραμε πέρσι να οργανώσουμε 

σεμινάρια και Ισως αποτελεί τη σοβαρότερη αποτυχία της 

ΕΑΕ, δεδομένων των επιτακτικών αναγκών που υπάρχουν. 

Το ΔΣ θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να καλύψει φέτος 

την ανάγκη αυτή
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Διεθνείς Σχέσεις

Η ΕΑΕ εκπροσωπήθηκε φέτος στη Διεθνή Στρογγυλή 

Τράπεζα των Αρχείων (Ν,ΤΤαντελάκης, Λίτσα Μπαφούνη), 

στην συνάντηση των αντιπροσώπων του ΔΣΑ  

(Ν.ΤΤαντελάκης), στη συνάντηση του Τμήματος 

Αρχειονομικών Εταιρειών (Μ ΤΤαντελάκης), στη συνάντηση 

του Τμήματος των Αρχείων Επιχειρήσεων και του Κόσμου 

της Εργασίας (Α. Κράους), και στην Ευρωπαϊκή συνάντηση 

κορυφής των ευρωπαϊκών αρχείων (Μ ΤΤαντελάκης). Μέλη 

της εταιρείας παρέστησαν τόσο στη Διεθνή Στρογγυλή 

Τράπεζα των Αρχείων (Ν. Μέλιος) όσο και στο συνέδριο 

των Αμερικάνων Αρχειονόμω ν (Ν. Μέλιος, Λίτσα 

Μπαφούνη).

Επαφές της ΕΑΕ με φορείς

1 Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων

Το ΔΣ θεώρησε σκόπιμο να εκφράσει τον περασμένο 

Σεπτέμβριο για μια ακόμα φορά, με επιστολή του, τις 

ανησυχίες του για τις εξελίξεις στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους σχετικά με τη αδικαιολόγητη απόφαση του 

Υπουργείου να μην ανανεώσει μέρος των αποσπάσεων 

των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Επίσης, το ΔΣ 

συναντήθηκε και με τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ για 

θέματα αρχείων κ. Κ. Δάλλα

2. Φοιτητές Σχολής Αρχειονομίας

Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συλλόγου 

των φοιτητών της Σχολής Αρχειονομ ίας 

συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΕΑΕ και 

συζήτησαν τα προβλήματα που απασχολούν τους 

φοιτητές της Σχολής Α ρ χε ιο νομ ία ς - 

Βιβλιοθηκονομίας σχετικά με τη λειτουργία της 

Σχολής και την επαγγελματική τους κατοχύρωση.

Υποβλήθηκε επίσης το Φεβρουάριο πρόταση 

από ομάδα φοιτητών της Σχολής για τη 

συνδιοργάνωση ημερίδας γνωριμίας του 

τμήματος με διαφόρους φορείς με θέμα: 

'Α να γκ α ιό τη τα  κατάρτισης στελεχώ ν 

πληροφορίας', την οποία αποδέχθηκε η ΕΑΕ

3. Στρατιωτικά αρχεία

Με πρωτοβουλία του ταμία του ΔΣ κ. Ζ. 

Συνοδινού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του 

προέδρου και του ταμία της ΕΑΕ με τον στρατηγό

Γ. Νησωτάκη, στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στη διαχείριση 

των αρχείων της. Δηλώσαμε ότι η ΕΑΕ είναι στη διάθεσή 

τους για οποιαδήποτε βοήθεια θα μπορούσε να παράσχει 

στο έργο τους και τους επισημάναμε ταυτόχρονα ότι ο 

νόμος δίδει τη δυνατότητα στα ΓΑΚ να βοηθήσουν. Σήμερα, 

χάρη και στη δική μας μικρή παρέμβαση, ξεκίνησε μια νέα 

συνεργασία των ΓΑΚ με την ΔΙΣ που υπήρχε παλιότερα 

και είχε ατονήσει

Με τη μεσολάβηση του μέλους της ΕΑΕ κ. Α. Ζάννα ο 

πρόεδρος της ΕΑΕ προσκλήθηκε σε σύσκεψη στο ΓΕΝ με 

θέμα τα αρχεία του Πολεμικού Ναυτικού, στην οποία έγινε 

μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διάσωση 

και αξιοποίηση των αρχείων του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόταση έρευνας

Συζητήθηκε πρόταση έρευνας του Ζήσιμου Συνοδινού 

για το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στα αρχεία 

η οποία όμως δεν προχώρησε ακόμα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Ταμίας της ΕΑ.Ε Ζήσιμος Συνοδινός ανακοίνωσε στη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τον  ο ικονομικό 

απολογισμό της Ε.Α.Ε για τη χρήση του έτους 1995 που 

είναι ο ακόλουθος:

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Ρ Χ Ε ΙΑ Κ Η  ΕΤΑ ΙΡΕ ΙΑ  
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ  1995 

(1.1.1995 -31.12.1995)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο

I. Τ α μ ε ια κ ό  υ π ό λ ο ιπ ο  3 1 .1 2 .9 4
II. Σ υ ν δ ρ ο μ ές  μ ελώ ν

III. 'Ε σ ο δ α  α π ό  ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις

IV. Τ όκ ο ι λογ/μού  τα μ /plou (α ε ξά μ .  1 9 9 5 )
V . Ε ισ π ρ ά ξ ε ις  α π ό  π ω λ ή σ ε ις  β ιβ λ ίω ν  ( με Φ Π Α )

7 4 9 .9 0 4  Δ ρ χ

9 5 7 .0 0 0  Δ ρ χ
5 0 0 .0 0 0  Δ ρ χ  

5 2 .7 0 0  Δ ρ χ  

2 8 .5 0 0  Δ ρ χ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 .2 8 8 .1 0 4  Δ ρ χ

Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο

I. Δ ιά φ ο ρ ε ς  λ ε ιτο υ ρ γ ικ έ ς  δ α π ά ν ε ς

α. Έ ξ ο δ α  Γεν. Σ υ ν έλ ευ σ η ς  & Ημερίδας 

β. Συνδρ ομή  Δ Σ Α

γ. Μετακινήσεις μελώ ν Δ .Σ. (στο εσωτερικό) 

δ. Τσχιδρομικά έξοδα, χαρτικά κ λ π .

II. Έ ξ ο δ α  έ κ δ ο σ η ς  Α ρ χ ε ια κ ώ ν  Ν έ ω ν  ιχ.
III. Έ ξ ο δ α  έ κ δ ο σ η ς  Α ρ χ ε ια κ ώ ν  Ν έω ν  ιχ. 12

100.734

56.134

133.996

215.197

5 0 6 .0 6 1  Δ ρ χ

1 0 0 .9 3 2  Δ ρ χ  
1 5 5 .3 2 0  Δ ρ χ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 7 6 2 .3 1 3  Δ ρ χ

Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο  Δ ΙΑ Θ Ε Σ ΙΜ Ο  Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Υ  ΣΤ Η  Ν Ε Α  Χ Ρ Η Σ Η 1 .S 2 6 .7 9 1  Δ ρ χ
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